Programa de Assistência Estudantil
Modalidade “Auxílio para atenção à saúde e acessibilidade e para incentivo à cultura e ao
esporte” – Projeto Inclusão Digital – Aquisição de Equipamento IFTM –
campus Uberlândia Centro

COMUNICADO
É de suma importância que todos os candidatos selecionados se atentem às informações constante
no item 6 – DO TERMO DE COMPROMISSO do Edital, transcrito abaixo:
“6 DO TERMO DE COMPROMISSO
6.1 Os estudantes selecionados pelo programa deverão preencher o termo de compromisso,
dentro do prazo estipulado, na plataforma digital disponível no sítio institucional, cujo acesso
será feito pelo endereço eletrônico https://virtualif.iftm.edu.br/VRTL/, e enviar por email a cópia
do cartão da conta à coordenação responsável pelo programa para adesão ao mesmo.
6.1.1 O preenchimento do termo de compromisso implica automaticamente na aceitação das
normas que regem o Programa no IFTM.
6.1.2 Na impossibilidade de apresentação de cópia do cartão da conta, conforme item 6.1,
poderá ser aceito outro documento emitido pelo banco que contenha as informações
necessárias para a conferência dos dados para pagamento, preenchidos no termo de
compromisso pelo estudante contemplado.
6.2 Será considerado desistente o candidato que não preencher, dentro do prazo estipulado, o
termo de compromisso do programa, e/ou não entregar o comprovante de conta bancária dentro
do prazo estipulado no edital, conforme o disposto nos itens 6.1 e 6.1.2 e de acordo com o prazo
estabelecido no item 11.1.
6.3 As vagas resultantes das desistências e/ou desligamento serão preenchidas por outros
estudantes, respeitando-se a ordem de classificação do edital de seleção.”

Importante também se atentarem ao prazo (dias 23 a 24/12/2020 ) para preenchimento do Termo
de Compromisso e entrega de cópia do cartão da conta, de acordo com cronograma presente no
item 11- DOS PRAZOS do Edital.
Sobre a entrega da cópia do cartão da conta, deverá ser enviado digitalmente ao email
assistenciaestudantil.udicentro@iftm.edu.br, de forma a demonstrar claramente os dados
bancários como nome do titular, agência e conta.
Dúvidas que não sejam esclarecidas por meio do edital ou por este Comunicado deverão ser
encaminhadas para o email assistenciaestudantil.udicentro@iftm.edu.br ou por telefone 32214826, de segunda a sexta, de 08h às 17h.

